PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA
Departamento Municipal de Licitações e Compras

PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019
O MUNICÍPIO DE FUNILÂNDIA, inscrito no CNPJ sob o nº 18.062.414/0001-00, com sede á
Rua: Tristão Vieira de Azeredo, nº90, Centro, Funilândia/MG, por intermédio de Pregoeiro e equipe
de apoio designados pela Portaria nº 12/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018, torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Lei
Complementar 147 de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de
acordo com as condições e exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos.
A sessão pública deste Pregão Presencial terá início na data, no horário e no endereço abaixo
discriminado:
▪DATA: 09/01/2019
▪HORÁRIO: 08:30 horas
▪LOCAL: Sala de Reuniões, situada a Rua: Tristão Vieira, nº 90, Centro, Funilândia - MG.
OBS: A proposta de preço além de ser entregue dentro do ENVELOPE Nº A, conforme
solicitado no ITEM 6 DO EDITAL deverá também ser entregue em forma digital.
OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME DEVERÃO SOLICITAR JUNTO AO
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS PELO e-mail licitacoes@funilandia.mg.gov.br, O
MANUAL DE INSTRUÇÃO E ARQUIVO DE PROPOSTAS DIGITAIS.
1 - DO OBJETO

1.1 - Objeto: A presente licitação destina-se à aquisição de produtos alimentícios para serem
utilizados na merenda escolar das escolas de rede municipal de ensino deste município,
conforme anexos que fazem parte do presente Edital, conforme as condições e especificações
constantes deste edital e de seus anexos.
1.2 - A descrição do lote relativo a esta licitação é aquela constante do Termo de Referência
(ANEXO VI deste edital).
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2 - DOS ANEXOS DO EDITAL
2.1 - Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:
a)- ANEXO I - Modelo de carta de credenciamento
b)- ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento pleno dos requisitos de
habilitação;
c)- ANEXO III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;
d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor;
e)- ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo
f)- ANEXO VI- Termo de referência;
g)- ANEXO VII - Modelo para apresentação da proposta comercial;
h)- ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Somente poderão participar da presente licitação as empresas aptas ao cumprimento
do objeto licitado, que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da
legislação específica.
3.1.1 - As interessadas deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação, constantes deste edital e de seus anexos.
3.1.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas que se enquadrarem em
qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das
situações a seguir:
a)- em recuperação judicial ou que tenham tido sua falência declarada, que
se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
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b)- que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação;
c)- que tenham sido punidas com suspensão/impedimento de licitar ou
contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.
3.1.3 - A observância das vedações do subitem 3.1.2 deste edital é de inteira responsabilidade
da licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
3.2 - A simples participação da licitante neste certame implica:
a)- a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
b)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a
contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na
proposta;
c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de Contrato
apresentada no ANEXO VIII deste edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de
administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente
munida de credencial, sendo que somente estes poderão intervir nas fases do
procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

4.2 - Para fins de confirmação da representação e de credenciamento perante o
Pregoeiro, o representante da licitante deverá identificar-se e, cumulativamente:

a)- entregar cópia de sua carteira de identidade ou documento
equivalente e apresentar qualquer documento que indique o número de seu CPF;

b)- entregar um dos seguintes documentos, conforme cada caso:
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● b.1)- cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou
documento equivalente da licitante, atualizado e registrado, no qual estejam expressos
os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, no caso
de o representante ser sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante;
● b.2)- procuração lavrada em cartório, hipótese em que não haverá
necessidade de estar acompanhada de qualquer outro documento referente à
constituição e organização da licitante;
● b.3)- procuração outorgada por instrumento particular ou carta
de credenciamento, acompanhada necessariamente de cópia do ato constitutivo,
estatuto, contrato social ou documento equivalente da licitante, atualizado e
registrado, no qual estejam expressos que o signatário da procuração ou da carta de
credenciamento detém poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome
da licitante.

4.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante,
não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo
representante.

4.4 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o PREGOEIRO
ficará impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de
interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão de abertura dos
envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
relativos a este Pregão Presencial. Neste caso, será mantido o preço apresentado
pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.

4.5 - Somente as pessoas referidas no subitem 4.1 deste edital poderão ainda, em
nome das licitantes que representam assinar documentos e declarações pertinentes
ao certame.

4.6 - A entrega do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento
equivalente da licitante visando comprovar a qualidade de representante da mesma,
nos termos previstos nos subitens 4.1 e 4.2 deste edital, dispensa a inclusão do
mesmo documento no envelope B (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

RUA TRISTÃO VIEIRA, 90 CENTRO – FUNILÂNDIA/MG
35709-000 * FONE/FAX: 31-3713-6205
www.funilândia.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA
Departamento Municipal de Licitações e Compras

5 - DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
DA DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

5.1 - A licitante deverá entregar ao PREGOEIRO a declaração dando ciência de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital, a teor
do disposto no’ artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme modelo
constante do ANEXO II deste edital.

5.1.1 - A declaração referida no subitem 5.1 supra deverá ser entregue pela licitante
quando do credenciamento de seu representante. (Fora do envelope)

5.2 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e Lei Complementar Federal 147/2014 e que não
estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha
interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá
entregar ao PREGOEIRO a declaração informando a sua condição de ME ou EPP,
conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

5.2.1 - A declaração a que se refere o subitem 5.2 deste edital deverá ser entregue
pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou
dentro do envelope A (PROPOSTA COMERCIAL), sob pena de PERDA DO
DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº
123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE A) E DOS CRITÉRIOS DE SUA
ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial da licitante deverá ser entregue dentro do envelope A, o qual
deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste
Pregão.
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6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do
ANEXO VII deste edital, de forma a atender aos seguintes requisitos:
a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;
b)- apresentar preço unitário e total do item,
c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do item, sem alternativas de
preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;
d)- cotar os preços em moeda corrente;
e)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao
mínimo de 60 (sessenta) dias;
f)- estar assinada por representante legal da licitante;
g)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se,
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes,
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
6.2.1 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não
sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira,
sem arredondamento.
6.2.2 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto
deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos
referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de
governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.
6.2.3 - Além dos preços ofertados pelas licitantes em suas propostas comerciais, nada mais
poderá ser cobrado do MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG, a qualquer título e a qualquer
momento, para a perfeita e completa execução do objeto deste Pregão.
6.2.4 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços
unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os
preços por extenso.
6.3 - Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial que estiver em desacordo com as
exigências constantes deste edital e de seus anexos.
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6.4 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus
anexos, sendo DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que consignar preços simbólicos,
irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá,
quando for este o caso, ser obrigatoriamente informado na proposta comercial.
6.5 - Poderão ser DESCLASSIFICADAS, também, as propostas que cotarem preços
inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o
disposto na legislação pertinente.
6.6 - Na análise da proposta comercial, poderá o PREGOEIRO desconsiderar erros materiais
e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

7 - DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS DA SESSÃO PÚBLICA E DO RECEBIMENTO
DOS ENVELOPES
7.1 - A partir das 08:30 horas do dia 09/01/2019, na Sala de Reuniões, situada a Rua:
Tristão Vieira de Azeredo, nº 90, Centro, Funilândia – MG, será verificado pelo
PREGOEIRO o credenciamento dos representantes legais das licitantes, observadas as
disposições constantes do item 4 deste edital.
7.1.1 - Quando do credenciamento de seu representante, a licitante entregará ao
PREGOEIRO a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação (ANEXO II deste edital) e, se for o caso, a declaração de condição de ME ou
EPP (ANEXO III deste edital).

7.1.2 - A licitante que enviar os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), antecipadamente ou no dia da sessão, sem
representante credenciado, deverá enviar também, em envelope separado, a
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
(ANEXO II deste edital), observado o disposto no subitem seguinte.

7.1.2.1 - No caso do subitem 7.1.2 supra, deverá a licitante enviar ainda, dentro do
mesmo envelope separado, documento que comprove que o signatário da declaração
está autorizado a assinar pela empresa, nos termos do item 4 deste edital.
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7.1.2.2 – O MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG não se responsabilizará por envelopes
endereçados via postal ou por outra forma e que, por isso, não chegarem até a data e
o horário previstos para a sessão pública de abertura do certame.

7.1.3 - As declarações de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação (ANEXO II
deste edital) e, se for o caso, de condição de ME ou EPP (ANEXO III deste edital),
poderão, por opção da licitante, serem preenchidas por seu representante legal já
confirmado e entregues ao PREGOEIRO ainda na fase de credenciamento da sessão
pública de abertura do certame.

7.2 - Declarado encerrado o credenciamento a que se refere o subitem 7.1 deste
edital, o PREGOEIRO recolherá os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) e B
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) e não aceitará novas licitantes.

7.3 - Após a entrega dos envelopes pelas licitantes não caberá desistência do
certame, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo
PREGOEIRO, sob pena de aplicação das penalidades previstas no subitem 15.1 deste
edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.

7.4 - A abertura das propostas comerciais (envelope A) será efetuada logo após a
entrega dos envelopes respectivos, quando se verificará a sua conformidade com os
requisitos estabelecidos neste edital.

7.5 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no subitem 7.1 deste edital,
ficam os eventos respectivos transferidos para o primeiro dia útil subseqüente,
mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde que não haja comunicação do
PREGOEIRO em contrário.

7.6 - O local de realização da sessão pública deste Pregão Presencial poderá ser
alterado, mediante afixação de aviso na entrada do plenário indicado no subitem 7.1
deste edital
8 - DA FASE DE LANCES, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DEMAIS
PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA.
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8.1 - Para o julgamento das propostas comerciais, o PREGOEIRO levará em consideração o
MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas
às especificações deste edital e de seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que
estiverem em desacordo.
8.2 - Abertos os envelopes A (PROPOSTA COMERCIAL) de todas as participantes, procederá
o PREGOEIRO à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, à
desclassificação das propostas em desacordo com o mesmo, à divulgação dos preços cotados
pelas licitantes e à consequente classificação inicial das propostas válidas.
8.3 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a ordem de
classificação inicial das propostas idênticas, ficando desde já definido que a licitante sorteada
será aquela que ficará em primeiro lugar dentre as que participarem do sorteio.
8.4 - A seguir, será inicialmente classificada pelo PREGOEIRO, para a fase de lances, a
proposta de menor preço por item ofertado para a íntegra por lote e, posteriormente, as
propostas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de
menor preço.
8.5 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 8.4 deste
edital, o PREGOEIRO classificará, para a fase de lances, as três melhores propostas,
quaisquer que sejam os preços ofertados.
8.6 - Às licitantes classificadas para a fase de lances será dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir
da autora da proposta de maior preço.
8.6.1 - A licitante poderá ofertar lance com preço superior ao menor registrado, desde que seja
inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro lance já ofertado para o lote.
8.7 - Não será admitida a desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às
penalidades previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente
admissíveis.
8.8 - Não havendo mais licitantes interessadas em apresentar lances, será encerrada esta
fase.
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8.9 - Encerrada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada
por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com preço até 5% (cinco
por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, §
2º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.
8.9.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 5.2.1
deste edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto no final da fase de lances,
proceder-se-á da seguinte forma:
a)- a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de
5 (cinco) minutos, apresentar uma nova proposta de preço inferior àquela considerada
classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de
preferência;
b)- se a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto,
utilizar seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á
prosseguimento à sessão;
c)- se a ME ou EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu
direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas
propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 8.9 deste edital, na ordem de
classificação, para o exercício do direito de preferência;
d)- no caso de equivalência de preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s
que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir
aquela que poderá apresentar nova proposta.
8.10 - Concluídas a etapa competitiva de lances e, se for o caso, a aplicação do direito
de preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar Federal 147/2014, serão ordenadas todas as ofertas, exclusivamente pelo
critério de preço, ocasião em que o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade, quanto ao
objeto e valor, da primeira classificada para o item, ou seja, daquela que ofertar o menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
8.11 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope B (DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO) da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das
condições de habilitação, observadas as disposições contidas no item 9 deste edital.
8.11.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital para a habilitação, será
a licitante declarada vencedora.
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8.12 - Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se a licitante for inabilitada, o
PREGOEIRO examinará os lances e as propostas subseqüentes, bem como a qualificação
das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma oferta em conformidade com
o edital.
8.12.1 - Ocorrendo a hipótese do subitem 8.12 supra e existindo ME ou EPP remanescente no
intervalo do empate ficto indicado no subitem 8.9 deste edital, voltar-se-á à etapa
correspondente à letra “a” do subitem 8.9.1 também deste edital.
8.12.2 - Aplicar-se-á o disposto no subitem 8.12 deste edital também no caso de a licitante
vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato.
8.13 - Nas situações previstas nos subitens 8.10 e 8.12 deste edital, poderá o PREGOEIRO,
ainda, negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor para o
MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG.
8.14 - A licitante vencedora do certame para o lote único quando solicitado pelo pregoeiro
deverá entregar, na mesma sessão ou no prazo de 2 (dois) dias úteis, a proposta comercial
ajustada ao preço final, sob pena de desclassificação e de aplicação das penalidades
previstas no subitem 15.1 deste edital, além de outras penalidades legalmente admissíveis.
8.14.1 - O prazo previsto no subitem 8.14 deste edital poderá ser prorrogado por igual período,
a critério do PREGOEIRO, mediante requerimento tempestivo e justificado da licitante.
8.14.2 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis
inicialmente concedidos.
8.14.3 - Na proposta comercial ajustada a ser entregue é permitida a readequação não linear
dos preços unitários, a critério da licitante, desde que os preços unitários finais sejam menores
ou iguais aos preços unitários da proposta inicial, respeitado como limite máximo da proposta
ajustada o preço global final ofertado.
8.15 - Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
pertinentes e relevantes e que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, pela equipe de
apoio e pelos representantes das licitantes que queiram fazê-lo.
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8.16 - Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)
9.1 - As licitantes deverão entregar, preferencialmente numerados, rubricados e na ordem em
que aparecem neste edital, os seguintes documentos de habilitação dentro do envelope B, o
qual deverá estar lacrado e conter o nome da empresa, o termo “documentos de
habilitação” e o número deste Pregão:
9.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos
seguintes documentos:
a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;
a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto
ou contrato social, devidamente registrado;
a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2”
acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;
a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto
ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
9.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 9.1.1 deste edital deverá
explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da
empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os
documentos pela empresa.

9.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;
b)- Prova de regularidade com a Fazenda nacional, comprovada mediante
fornecimento de Certidão única como preceitua a Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014.
O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta
PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las
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conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de validade,
terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange
todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN;
c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do
domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual
competente;
d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do
domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal
competente;
e)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS;
f)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA E
TÉCNICA
9.1.3.1 – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da
pessoa Jurídica com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de
apresentação da Proposta;
9.1.3.2 – Alvará sanitário (ou licença sanitária) da empresa licitante expedido pela vigilância
sanitária estadual ou municipal.
9.1.4 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não
emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO IV deste edital.
9.1.5- DOCUMENTO RELATIVO INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO:
a)- Declaração de “Fato Impeditivo”, em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações posteriores, modelo constante do ANEXO V deste Edital;
9.2 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP):
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9.2.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também,
optar pelo disposto nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 deste edital.
9.2.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues
por ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério do PREGOEIRO, para regularização da
documentação fiscal.
9.2.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de
requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao
PREGOEIRO.
9.2.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
9.2.5 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/1993, sendo facultado ao PREGOEIRO convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, ou submeter o processo ao Prefeito do MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG
para revogação.
9.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
9.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
9.3.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros
documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma
das seguintes formas:
a)- originais;
b)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias
autenticadas em cartório para autenticação pelo PREGOEIRO ou por membro da equipe de
apoio na sessão pública de abertura dos envelopes respectivos ou cópias autenticadas em
cartório; observado o disposto na Lei 13.726/2018;
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c)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das
alíneas anteriores;
d)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à
confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo.
9.3.1.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios
da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do
processo licitatório como anexos da ata da sessão pública deste Pregão Presencial.
9.3.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e em seus anexos.
9.3.3 - A documentação necessária à habilitação, bem como qualquer outra documentação
solicitada neste edital e em seus anexos, deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ
apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos.
9.3.4 - Todos os documentos solicitados neste edital e em seus anexos deverão estar válidos
na data de abertura da sessão pública. Documentos entregues com a validade expirada
acarretarão a INABILITAÇÃO da licitante, observado, entretanto, o disposto no subitem 9.3.2
deste edital.
9.3.5 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão
expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a
data de abertura da sessão pública deste certame.
9.3.5.1 - Não se enquadram na exigência do subitem 9.3.5 deste edital aqueles documentos
que, pela própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade.
9.3.5.2 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste
certame deverão estar assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 4
deste edital.
9.3.6 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências
estabelecidas neste edital para a habilitação.
9.3.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá o PREGOEIRO solicitar o
assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
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10 - DOS RECURSOS
10.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas
para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso.
10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.4 - As razões dos recursos e as respectivas contrarrazões deverão ser apresentadas em
papel e protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Funilândia, à Rua: Tristão Vieira de Azeredo, 90, Bairro Centro, no horário de 7:00 às 16:00
horas dos dias úteis.
10.4.1 - Não serão conhecidas razões de recursos e contrarrazões enviadas por fax, e-mail ou
após o decurso do prazo legal.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Inexistindo manifestação recursal, o PREGOEIRO adjudicará o objeto da licitação à
licitante vencedora, cabendo ao Prefeito Municipal homologar o procedimento licitatório.
11.2 - Existindo manifestação recursal e decididos os recursos porventura interpostos, o
Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e o Prefeito Municipal
homologará o procedimento licitatório.

12 - DO AUMENTO E DA SUPRESSÃO DE QUANTIDADE
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12. 1 - No interesse do Município de Funilândia, o objeto licitado poderá ser suprimido ou
aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a
supressão além desse limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, § 1º e
2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. Não será concedido realinhamento de preço para os itens
em menos de 12 (doze) meses.
13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão integralmente por conta de dotação
orçamentária do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Funilândia, sob o número:

Ficha: 149 Fonte de Recurso 1.00/1.44, Ficha 150 Fonte de Recurso 1.00/147/1.44,
Ficha 151 Fonte de Recurso 1.00/1.47/1.44, Ficha 153 – Fonte de Recurso
100/1/44.
14 - DO CONTRATO
14.1 O MUNICIPO DE FUNILÂNDIA-MG convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame
referente ao lote para assinar o Contrato, conforme minuta constante do ANEXO VIII deste
edital.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - A licitante que desistir do certame após a entrega dos envelopes, que desistir de lances
ofertados, que não entregar a proposta comercial ajustada ao preço global final ou que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser declarada impedida de licitar e contratar
com a Administração Pública do Município de Funilândia e, se for o caso, poderá ser
descredenciada do SUCAF (Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de
Funilândia), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das multas
previstas neste edital e no Contrato e das demais cominações legais pertinentes.
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15.2 - Homologada a licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG convocará
a(s) licitante(s) vencedora(s) dos itens para assinar o Contrato no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades
previstas no subitem 15.1 supra, bem como as demais penalidades legais cabíveis, com
possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do
preço global da proposta respectiva.
15.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições contratualmente previstas,
poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG aplicar à CONTRATADA as
sanções constantes do Contrato, da Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei
Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de
responsabilização civil e penal cabíveis.
15.4 - O Contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento,
sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.
16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA DO
OBJETO
16.1 – O fornecimento dos gêneros alimentícios, deverá ser realizado conforme normas descritas
no Anexo VI – Termo de Referência deste edital.
16.2 - O pagamento será efetuado de acordo com as requisições e fornecimentos dos
produtos, mensalmente, até o 5º dia útil do mês seguinte àquela em que foi efetuado o
fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, por meio de
depósito bancário ou cheque bancário, pela Secretaria de Fazenda do Município,
acompanhada de documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista.
16.3 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNILÂNDIA-MG de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações
previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer
regra constante das especificações deste edital.

17 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS
IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

RUA TRISTÃO VIEIRA, 90 CENTRO – FUNILÂNDIA/MG
35709-000 * FONE/FAX: 31-3713-6205
www.funilândia.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA
Departamento Municipal de Licitações e Compras

17.1 - Cópia deste edital e seus anexos serão fornecidas gratuitamente, mediante recibo, nos
dias de expediente, no horário de 7:00 ás 16:00 horas, no endereço referido no preâmbulo
deste edital, permanecendo afixada, até o término do processo, no site da Prefeitura
www.funilandia.mg.gov.br. Todas as informações, respostas aos questionamentos
impugnações referente ao Processo Licitatório, estarão disponíveis no Diário Oficial Eletrônico
do Município de Funilândia/MG https://www.funilandia.mg.gov.br/.
17.2 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Pregão
Presencial, observando-se o seguinte:
a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do
objeto poderão ser esclarecidas junto à Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG, pelo telefone (31) 3713-6205, no
horário de 07:00 às 16:00 horas dos dias úteis;
b)- as dúvidas relativas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail
licitacoes@funilandia.mg.gov.br;
c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas em papel e protocolizadas na
Sala da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
FUNILÂNDIA-MG, à Rua: Tristão Vieira de Azeredo nº 90, Bairro Centro, no horário de
07:00 às 16:00 horas dos dias úteis.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - É facultada ao PREGOEIRO, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
18.2 - A homologação do resultado da licitação não implicará direito à contratação do objeto
licitado.
18.2.1 - Fica assegurado o MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada na forma da legislação
vigente.
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18.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
18.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade de informações,
declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.4.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá
por seus atos, civil, penal e administrativamente.
18.5 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Presencial.
18.6 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
contratação.
18.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG.
18.8 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº
10.520/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e,
subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993.
18.9 - Os envelopes que não forem abertos na sessão pública ficarão em poder do
PREGOEIRO até a data de assinatura do Contrato pela vencedora do certame, devendo as
licitantes retirá-los após a referida data, no local indicado no subitem 18.9 deste edital, no
prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos.
18.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Sete Lagoas - MG.
Funilândia, 02 de Janeiro de 2019.
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MARCILEIA XAVIER
PREGOEIRA
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ANEXO I DO EDITAL
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa .................................................................................................... com escritório
à............................................. (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°. ......................... por
seu(s)representante(s) abaixo assinado(s), credencia Sr.(a)(s)..................................................
portador da
Carteira de Identidade (RG) n° ................. órgão expedidor .........., C.P.F.
nº........................................para representá-lo perante a Prefeitura Municipal de Funilândia/
MG, nos atos relativos a Pregões, podendo, para tanto, apresentar proposta de preços e
lances verbais, assinar a proposta apregoada, assinar Atas, impugnar licitantes e propostas,
recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do direito de recurso, rubricar páginas
de documentos, debater cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir firmar
compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, assinar contrato,
enfim, praticar todos os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do
presente credenciamento, nos termos do edital.
__________________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Cargo
Carte ira de identidade
CPF
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante
a) Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante, , com amplos poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente;
b) Será admitido o Credenciamento feito por meio de instrumento público de procuração, com
amplos poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da proponente.
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ANEXO II DO EDITAL
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO -

DECLARAÇÃO

A

empresa

_______________________________________________,

CNPJ

nº

_____________________________, declara, por intermédio de seu representante legal, a
teor do disposto no artigo 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002, ter ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório relativo ao PREGÃO
PRESENCIAL

Nº002/2019

da

Prefeitura

Municipal

de

Funilândia,

sob

pena

responsabilização nos termos da lei.

_________, _____ de ______________de 2019.

_____________________________________________
Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO III DO EDITAL
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A

empresa

_________________________________________________,

CNPJ

nº

__________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu
representante

legal,

que

cumpre

os

requisitos

legais

para

qualificação

como

______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra:
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º
da Lei Complementar Federal nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014,
e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

________, _____ de ______________de 2019.

Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO IV DO EDITAL
- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª)
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
_____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).
(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

________, _______ de ______________ de 2019.
Nome e assinatura de representante legal da licitante
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ANEXO V DO EDITAL
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob as penas
da Lei, e em conformidade com o artigo 9° da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a habilitação da
empresa acima no processo anteriormente mencionado, e estou ciente que devo declará–lo
caso venha a ocorrer durante qualquer da fase do processo.

______________, _____de__________2019.

____________________________
Representante legal
(com carimbo da empresa)
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI DO EDITAL
- TERMO DE REFERÊNCIA -

1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa para fornecimento
parcelado de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda Escolar em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação durante o ano letivo de 2019, nas condições
e especificações a seguir definidas.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 - Temos hoje no ambiente escolar uma verdadeira alimentação baseada em conceitos de
segurança alimentar e nutricional e que garante os direitos já consagrados na constituição
federal, o direito a alimentação saudável e adequada.
2.2 - O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) criado desde 1955 tem como
objetivo garantir alimentação saudável do ponto de vista da qualidade e quantidade a todo
aluno de forma regular e permanente durante os 200 dias letivos, e que garanta o seu
crescimento, desenvolvimento e aprendizado escolar.
2.3 - Para manter toda a qualidade e compromisso com o direito humano à alimentação
adequada aos nossos escolares, bem como cumprir a legislação pertinente ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar,
2.4 - A contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para
composição do cardápio da merenda escolar, dar-se-á, conforme levantamento da Secretaria
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Municipal de Educação realizado através da Nutricionista responsável pelo levantamento
qualitativo e quantitativo para composição do cardápio da merenda escolar para o ano letivo
de 2019.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO:

Item

Produto

Unid.

1

ARROZ AGULHINHA -TIPO 1 PCTE 5KG Especificação:LONGO,
FINO, POLIDO, SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO 90%
DE GRAOS INTEIROS COM NO MAXIMO 14% DE UMIDADE.
COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5
VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. DEVENDO
TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA, GRAOS
INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO EMB.;5 KG
AÇUCAR CRISTAL DE 1ª PCTE 5KG
Especificação:CONTENDO NO MINIMO 99,3% DE
CARBOIDRATO POR PORCAO, DEVERA SER FABRICADO DE
CANA DE ACUCAR LIVRE DE FERMENTACAO, ISENTO DE
MATERIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS
OU VEGETAIS - EMB.5KG
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400GR
Especificação:COMPOSICAO BASICA : FARINHA DE TRIGO,
GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL, ACUCAR E
DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS. ACONDICIONADA EM
PACOTES DE POLIPROPILENO, ATOXICO HERMETICAMENTE
VEDADOS COM NO MINIMO 400GR E EMBALADOS EM CAIXA
DE PAPELAO LIMPA, INTEGRA E RESISTENTE. A EMBALAGEM

PCTE

2

3
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4

5

6

DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO E PRODEDENCIA, INFORMACAO
NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
BISCOITO SALGADO TIPO SALPET 400GR Especificação:
COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA, AGUA, SAL E DEMAIS
SUBSTANCIAS PERMITIDAS. ACONDICIONADA EM PACOTE
VDE POLIPROPILENO, ATOXICO HERMETICAMENTE VEDADOS
COM NO MINIMO 400 GR E EMBALADOS EM CAIXA DE
PAPELAO LIMPA, INTEGRA E RESISTENTE. A EMBALAGEM
DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO
NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIRDA
DATAS DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA OU AMARELA PCTE
1KG Especificação:SADIA, ISENTA DE MATERIA TERROSA,
FUNGOS OU PARASITAS, UMIDADES E FRAGMENTOS
ESTRANHOS EMB. 1KG
FEIJAO PRETO TIPO 1 PCTE - 1KG Especificação:de 1ª
qualidade constituído de no MInimo de 90% a 98% de grãos
inteiros e íntegros, na cor característica a variedade
correspondente de tamanho e formatos naturais maduros,
limpos e secos. - emb. 1kg
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7

8

9

10

11

FUBA MIMOSO DE MILHO EMB.1Kg Especificação:PRODUTO
OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO,
DESGERMINADO OU NAO, DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE
MATERIAS TERROSAS E
PARASITOS. NAO PODERAO ESTAR UMIDOS OU RANÇOSOS.
COM RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5
VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇAO EMB.1KG
LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA -CAIXA C/12 EMB.1LT
Especificação:CONTENDO 12 EMB 1 LT UHT, INTEGRAL,
EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM OU SIE E
VALIDADE DE NO MINIMO 04 MESES
MACARRAO TIPO PARAFUSO C/OVOS - EMB. 1KG
Especificação:DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS,
PARASITOS E LARVAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA
AGUA NAO DEVERAO TURVA-LA ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS. NA
EMBALAGEM NAO HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE
MACARRAO. COM RENDIMENTO MINIMO APOS O
COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO
EMB. 1KG
MACARRAO TIPO ESPAGUETE COM OVOS EMB. 1KG
Especificação:DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS,
PARASITOS E LARVAS. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA
AGUA NAO DEVERAO TURVA-LA ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANÇOSAS. NA
EMBALAGEM NAO HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE
MACARRAO. COM RENDIMENTO MINIMO APOS O
COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO
EMB. 1KG
MACARRÃO AVE MARIA C/OVOS PCTE - 500 GR
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13

14

15

16

Especificação:massa com ovos tipo Ave Maria. Embalagem:
plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo
500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva.
Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data
de entrega.
OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 EMB.900ML
Especificação:Óleo de soja refinado Tipo 1, que sofreu
processo tecnológico adequado como degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de desodorização emb.900ML
SAL REFINADO IODADO EMB. 1KG Especificação:Com
granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo
de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo
de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de
acordo com a Legislação Federal Específica - emb. 1kg
CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO 1ª QUALIDADE - EMB.
500KG Especificação:café de primeira linha, grãos
selecionados arábica; divididos em pacotes de 500g (prazo de
Validade mínima de 3meses) .Torrado e moído; aparência:
pó homogêneo, fino; cor: variando do castanho claro ao
castanho escuro; sabor e cheiros próprios; validade mínima
de 6 meses; embalagem: primária, própria,fechada a vácuo,
constando identificação do produto, inclusive classificação e
a marca; nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
que não poderá ser anterior a 10 dias da data de entrega do
produto, prazo de validade e peso líquido; número de
registro no órgão competente, com selo de pureza ABIC
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMB. 1KG
Especificação:embalagem com identificação do produto de 1
Kg, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido
ROSQUINHA COCO EMB. 800 GR
EMB 400 contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
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18

19

20

21

22

23

fabricação e prazo de validade
ROSQUINHA CHOCOLATE EMB. 800 GR contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade
MARGARINA VEGETAL EMB.500g Especificação: lipídio 65%,
com sal, embalagem de 500 gramas, contendo a identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade
AMIDO DE MILHO, EMB. 500GR Especificação: contendo a
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e data de fabricação.
ACHOCOLATADO EM PÓ 1KGEspecificação: Achocolatado em
pó de 1 Kg, com identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADA
Especificação:com no máximo 3% de água, 10% de gordura e
3% aponevroses, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas,
deve ser isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo, em saco
plástico transparente e atóxico, flexível e Resistente, que
garanta integridade do produto até o momento do consumo.
Em pacotes de 1kg.Na embalagem devem constar dados de
identificação e informações nutricionais do produto,validade
mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro
no
SIF, SIE ou SIM.
FERMENTO QUIMICO EM PO - EMB. 250G Especificação:
contendo 250g gramas, com identificação do produto, Marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
COCO RALADO - EMB. 1KG Especificação:amêndoas de coco
puro, Parcialmente desidratado; obtido por processo
tecnológico adequado; com umidade
máxima de 4%
p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas,
sujidades e ranço; em embalagem apropriada; e suas
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25

26

27

28

condições deverão estar adequadas e em pct de 1Kg.
FILE DE PEITO FRANGO Especificação: congelado, com adição
de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, e
nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo,
contendo pacotes de 1kg. Deverá constar na embalagem
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, quantidade do produto, nº do
registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data de entrega
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - 200ML Especificação: 100%
só stevia. Ingredientes: água, Edulcorantes Naturais
Glicosídeos de Steviol, conservantes: benzoato de sódio e
sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem
aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-k.
Unidades de 200ml. Prazo de validade mínimo 2 anos a
contar a partir da data de entrega.
OVOS DE GALINHA BRANCO Especificação: tamanho médio
de variação de peso entre 50 e 55 g de cor branca, classe A
sem defeitos, cada dúzia deverá estar acondicionada
separada, com registro do ministério da agricultura
AMENDOIM TIPO 1 - EMB.500 GR Especificação:Isento de
substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica,
resistente, transparente
com 500g. Prazo de validade
mínimo 6 meses a contar a partir da data de entrega
MILHO PARA CANJICA BRANCO - TIPO 1 - PCTE 500GR
Especificação: embalagem de 500gr. Validade mínima de 12 a
contar da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas.
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BISCOITO SEM LACTOSE DOCE - EMB.400GR Especificação:
Doce sem lactose o produto deve estar de acordo com a NTA
02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29
INHAME DE 1ª QUALIDADE tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
BATATA DE 1ª QUALIDADE Especificação:tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
CEBOLA DE 1ª QUALIDADE Especificação: tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
TOMATE DE 1ª QUALIDADE Especificação: tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
MAÇA DE 1ª QUALIDADE Especificação: tamanho médio, com
aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA TIPO 1 - EMB.500GR
Especificação: embalada em pacote plástico transparente
resistente de 500g. Rótulo com prazo de validade/lote bem
visível e informação nutricional.
IOGURTE SEM LACTOSE - SABOR FRUTAS BANDEJA C/6 - 540
GREspecificação: Iogurte com polpa de frutas sabor morango,
: o produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83
(Decreto 12.846/78) e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de
1998, ANVISA.sem lactose. Características: cor, odor, sabor e
textura característica. data fabricacao e validade - bandeja de
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540 gr com 6 unid de 180 gr cada
LARANJA DE 1ª QUALIDADE Especificação:tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
MELANCIA DE 1ª QUALIDADE Especificação:tamanho médio,
com aproximadamente 80% de maturação, sem manchas,
coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem
de sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem
ALHO DE 1ª QUALIDADE Especificação:
apresentando
grau de maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo. Ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA
ARROZ INTEGRAL TIPO 1 - Especificação: EMB. 1KG
características técnicas: classe: longo, fino, tipo I integral. O
produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas,
preparação final dietética inadequada (empapamento).
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de
entrega
IOGURTE BANDEJA C/6 UNID. 540 GR Especificação: Boa
qualidade; contendo 6 unidades de 90g, desabores de
morango e coco, cada bandeja com 6. No rótulo deve conter
dados do fabricante, prazo de validade, serviço de inspeção
municipal(SIM), estadual (SIP) e/ou federal (SIF). Valor
nutricional completo, mínimo de 90Kcal o pote. com data
fabricaçao e validade
IOGURTE ZERO AÇUCAR C/6 UNID. 540 GR Especificação:
SABOR FRUTAS Iogurte com polpa de frutas sabor
Morango,Produto elaborado a partir de leite desnatado, com
vitaminas e cálcio. Consistência firme e diet
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PAO DE SAL 50gr
Especificação: Produto obtido pela
cocção, em condições técnicas e higiênico- sanitárias
adequadas, preparado com farinha trigo, fermento
biológico, sal, açúcar, margarina podendo conter outros
ingredientes, desde que declarados e aprovados pela
Vigilância Sanitária
PAO DOCE 50 GR
Especificação: Produto obtido pela
cocção, em condições técnicas e higiênico- sanitárias
adequadas, preparado com farinha trigo, fermento
biológico, sal, açúcar, margarina podendo conter outros
ingredientes, desde que declarados e aprovados pela
Vigilância Sanitária.
PAO DE SAL INTEGRAL 50 GR Produto obtido pela cocção,
em condições técnicas e higiênico- sanitárias
adequadas, preparado com farinha de trigo integral,
fermento biológico, sal, açúcar, margarina, podendo
conter
outros ingredientes desde que declarados e
aprovados pela Vigilância Sanitária.
AVEIA EM FLOCOS EMB. 200GR Especificação:
isenta de
mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada
em embalagens de 200g, atóxica, resistente e
hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a
contar a partir da data de entrega
MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL 500GR Especificação:
Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro
e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma.
Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada,
contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou
nociva. Prazo de validade mínimo06 meses a contar a partir
da data de entrega.
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MACARRAO PARAFUSO INTEGRAL EMB. 500 GR
Especificação:Ingredientes: farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de
urucum e
cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem
vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância
estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo06 meses a
contar a partir da data de entrega.
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - EMB. 1 KG Especificação: de
1ª qualidade, sem fermento, obtida a partir de cereal limpo,
sãos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado de
conservação, sem umidade ou ranço, isenta de adulterações
ou contaminações, ideal para preparação de bolos, tortas e
pães integrais. Unidade de 1kg. Na embalagem deve constar
os ingredientes,
tabela nutricional, a data da fabricação,
validade e número do lote. Equivalente ou superior: SM
integral®
BISCOITO INTEGRAL MAIZENA EMB. 400 GR Especificação:
os ingredientes principais devem ser farinha integral
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral
enriquecida com ferro e ácido fólico, farelo de trigo e ou
outros cereais integrais. Deve possuir pelo menos 1,5g de
fibra alimentar por porção de 30g. Na embalagem deve
constar os ingredientes, tabela
nutricional, data de
fabricação, data de validade, número do lote.
LEITE DE SOJA INTEGRAL - CAIXA C/12 EMB DE 1 LT
especificação: Integral líquido tipo Soy, embalagem longa
vida de 1 Litro contendo 12 unidades em cada caixa e
validade de no mínimo 04 meses
SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE CAJU EMB. 1 LT
Especificação: natural, concentrado s/ açúcar c/mínimo de
50% de polpa em garrafa de 1Litro.
SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE UVA - EMB. 1 LT
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Especificação: natural, concentrado s/ açúcar c/mínimo de
50% de polpa em garrafa de 1 Litro .
SUCO LIQUIDO CONCENTRADO DE PESSEGO - EMB 1LT
Especificação: natural, concentrado s/ açúcar c/mínimo de
50% de polpa em garrafa de 1 Litro .
SUCO LIQUIDO CONCENTRADO MARACUJA - EMB.
1LTEspecificação:
natural, concentrado s/ açúcar
c/mínimo de 50% de polpa em garrafa de 1 Litro .
ACHOCOLATADO EM PO DIET - EMB 800GR Especificação: 1ª
QUALIDADE - Embalagem de 800g Validade mínima: 12
meses data da entrega

LITRO
200
LITRO
200
UNID

3.1 – O fornecimento será semanal de acordo com as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

OBS:Nos itens 43,44 e 45 devem ser entregues nas terças e quintas
feiras até as 06:30 hs da manhã conforme solicitado

4 - CONDIÇÕES MINIMAS DE FORNECIMENTO
4.1 Os produtos cárneos deverão seguir as seguintes exigências:
Certificado ou Declaração que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de
vigilância sanitária.
Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica que afetam sua aparência, a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se
apresentar intactos e firmes;
Em se tratando de molhos de salsa e cebolinha, os mesmos devem apresentar folhas
interinas, com talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, molho aproximadamente 300g (sem raízes).
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Serem transportadas em caixas de polietileno vazadas. Os alimentos não devem estar em
contato com papel não adequado (reciclado, jornais).
Gêneros perecíveis (carnes) e exigências a serem cumpridas.
Todos os produtos cárneos deverão seguir as seguintes exigências:
•
•

•

Certificado ou declaração que comprove que a empresa foi vistoriada pelo
Serviço de Vigilância Sanitária.
O produto deverá passar pelo Setor de Alimentação Escolar para vistoria do
mesmo pelo corpo técnico da Nutrição, nas segundas-feiras no horário da
manhã (8h às 9h) e posteriormente será entregue na unidade escolar (o
fornecedor receberá planilha de distribuição antecipadamente).
A entrega deverá ser efetuada em carro equipado a câmara frigorífica
preferencialmente. Em se tratando de fornecedores locais, o mesmo deverá
entregar o produto em questão em caixas térmicas que garantam a qualidade
higiênico-sanitária do mesmo.

4.2 – HORTALIÇAS E/OU HORTIFRUTIGRANJEIROS: ENTREGA SEMANAL, diretamente
nas Escolas nos horários de funcionamento das mesmas ou em qualquer outro local
previamente designado pela Secretaria Municipal Educação, conforme roteiro e cronograma a
ser fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Deverão ser procedentes de espécies
genuínas e sãs. Condições mínimas para recebimento: serem frescas, não estarem golpeadas
e danificadas r quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afetem sua
aparência, a polpa e o pedúnculo ( quando houver), deverão ser apresentadas intactas e
firmes; serem transportadas em caixa de polietileno vazadas. Os alimentos não deverão estar
contato com papel não adequado (reciclado , jornais, revistas, e similares), papelões ou
plásticos reciclados; estarem isentos de substâncias tóxicas, odor e sabor estranho e
enfermidades. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias
vigentes.
4.3 – PRODUTOS ESCTOCÁVES: Secretária Municipal de Educação, situada a Rua
Francisco Corrêa Sobrinho, n° 33, Bairro Estrela Dalva, ou em qualquer outro local
previamente, designado pela secretaria Municipal de Educação.
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4.4 – ENTREGA MENSAL: Normalmente na primeira semana. Pedido será feito por escrito,
com 05 dias úteis de antecedência. Caso ocorram pedidos extras durante o mês, estes serão
feitos, por escrito também com 05 dais de antecedência à combinar. A proponente vencedora
deverá obrigatoriamente, apresentar junto dos produtos entregues, a ficha técnica ou
declaração com informações sobre a composição nutricional do produto, com laudo de
laboratório qualificado e/ou laudo de inspeção sanitária dos produtos, com forma de garantir a
qualidade dos alimentos oferecidos aos alunos atendidos, em atendimento ao § 4º - Art. 15 da
RESOLUÇÃO/FNDE/CD/Nº32 DE 10 DE AGOSTO DE 2006.
4.5 - CARNES: ENTREGA QUINZENAL, diretamente nas Escolas Municipais nos horários de
funcionamento do mesmo outro local previamente designado pela Secretaria Municipal de
Educação. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Poderá ser solicitado ao fornecedor amostras de cada produto ESTOCÁVEL (não perecível),
em sua menor embalagem original, APÓS A FASE DE HABILITAÇÃO, ao setor de
Alimentação Escolar, Secretaria de Educação, bem como as respectivas fichas técnicas do
fabricante do produto para teste de degustação e elaboração de laudo de aprovação dos
gêneros pela Nutricionista e confrontação com o produto no ato da entrega, ficando o mesmo
sujeito à devolução caso não esteja de acordo com as mesmas.
Não há possibilidade de devolução de amostras
Os fornecedores deverão apresentar certificados ou declaração que comprove que a empresa
foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária.
A entrega dos gêneros estocáveis deverá ser efetuada na unidade escolar, sendo o
fornecedor responsável pelos ajudantes e eventuais perdas decorrentes do descarregamento,
já que o serviço será de seu encargo.
O não cumprimento destas exigências acarretará na desclassificação imediata do licitante.
4.6 – O fornecimento dos gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda
Escolar dar-se-à após a Assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2019, de acordo
com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através de requisição dos
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mesmos e deverá ser entregue no local indicado pela requisitante, no prazo máximo de
48(quarenta e oito) horas após requisição.
4.7 - A contratada deverá fornecer os gêneros alimentícios destinados ao Programa de
Merenda Escolar, através de requisição assinada pelo responsável competente, autorizado
pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Funilândia, cuja nota fiscal deverá ser
emitida e apresentada, a de acordo com orientações do Setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de Funilândia.
4.8 - A contratada fornecerá os gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda
Escolar com observância rigorosa das condições deste Edital e de sua proposta e de acordo
com os padrões de exigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e de
acordo com as exigências da ANVISA, podendo para tanto a qualquer momento a contratante
exigir ou solicitar testes nas amostras dos gêneros alimentícios destinados ao Programa de
Merenda Escolar.
5- FORMA DE PAGAMENTO:
5.1 - O pagamento será efetuado de acordo com as requisições e fornecimentos dos produtos,
mensalmente, até o 5º dia útil do mês seguinte àquela em que foi efetuado o fornecimento,
mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, por meio de depósito bancário
ou cheque bancário, pela Secretaria de Fazenda do Município, acompanhada de documentos
relativos à regularidade fiscal e trabalhista.
5.1.1 - A liquidação da despesa se dará com o reconhecimento formal pelos responsáveis da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG pelo gerenciamento do Contrato, de que os
produtos foram entregues de forma efetiva e satisfatória.
5.1.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG não efetuará, em nenhuma
hipótese, pagamento antecipado.
5.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque,
quando exigíveis, das retenções tributárias.
5.3 - O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG a nota fiscal (corretamente preenchida) e os
demais documentos citados no subitem 4.1 deste Termo.
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5.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG, identificando quaisquer divergências
na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à
CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10
(dez) dias úteis citado no subitem 4.1 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal
corrigida dos vícios apontados.
5.5 - O pagamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG não
implica prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar em
decorrência dos serviços prestados, nem exclui as responsabilidades de que tratam a Lei
Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais
pertinentes.
5.6 - O pagamento efetuado não implica, ainda, reconhecimento pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG de adimplemento por parte da CONTRATADA
relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem
novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste Termo.
6 - FISCALIZAÇÃO:
6.1 - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pela
Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG, que serão as
responsáveis pela gestão do Contrato.
6.1.1 - Nos termos do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/1993, caberá aos representantes das
áreas supracitadas, que serão os fiscais da contratação, proceder às anotações das
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou impropriedades observadas.
6.2 - A fiscalização é exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIAMG, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG ou de seus agentes e prepostos.
6.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG se reserva o direito de não receber
os serviços os gêneros alimentícios em desacordo com as especificações e condições
constantes deste Termo, podendo rescindir a contratação e aplicar as penalidades previstas
em Contrato e na legislação pertinente.
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7 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
7.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO , assim entendido como o MENOR
PREÇO UNITARIO OFERTADO PARA CADA ITEM, desde que observadas as
especificações e demais condições estabelecidas neste Termo e no edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2018.

Funilândia, 02 de janeiro de 2019.

Marcileia Xavier
Pregoeira

RUA TRISTÃO VIEIRA, 90 CENTRO – FUNILÂNDIA/MG
35709-000 * FONE/FAX: 31-3713-6205
www.funilândia.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA
Departamento Municipal de Licitações e Compras

ANEXO VII DO EDITAL
- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019
OBJETO: A aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda
Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação.
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE: _______________________________
CNPJ: ____________________________________________________________
ENDEREÇO: ----------- TELEFONE:--------------------- E-MAIL:------------------Apresenta esta licitante, por intermédio de seu representante legal, proposta
comercial para os itens abaixo, conforme especificação completa encontra-se
detalhada no ANEXO VI do edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

UNID.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

PREÇO TOTAL (R$) →
OBSERVAÇÃO:
1)- Os serviços ofertados obedecem a todas as condições, especificações e
condições estabelecidas no ANEXO VI do edital do Pregão Presencial Nº 002/2019
responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade
desta informação.
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60
dias, a contar da data final prevista para a entrega dos envelopes).
________, _____ de ___________________ de 2019.
_________________________________________________________
Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO VIII DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.

O MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.062.414/0001-00, com
sede á Rua: Tristão Vieira de Azeredo, nº90, Centro, Funilândia/MG, neste ato representada
por seu Prefeito, Sr. Edson Vargas Dias, brasileiro, casado, domiciliado e residente nesta
cidade,

denominado

simplesmente

CONTRATANTE;

e

de

outro

lado,

___________________________, CNPJ Nº..............., com sede na ................................, neste
ato representada por _____________, a seguir denominada CONTRATADO resolvem firmar o
presente contrato para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar,
como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 002/2019, na
modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, do tipo menor preço, sob a regência da Lei
Federal n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. - A aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda
Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme abaixo especificado
no item 2.1
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1.- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, os seguintes valores:
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

QUANT.

UNID.

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (R$) →
2.2. - O valor a ser pago, será apurado através das requisições emitidas e devidamente
atendidas pelo CONTRATADO.
2.3. - - O pagamento será efetuado de acordo com as requisições e fornecimentos dos
produtos, mensalmente, até o 5º dia útil do mês seguinte àquela em que foi efetuado o
fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, por meio de
depósito bancário ou cheque bancário, pela Secretaria de Fazenda do Município,
acompanhada de documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista.
2.4. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente
anterior àquela a que se refere a remuneração auferida.
2.5. - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
2.6. - Os preços referidos no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do
fornecimento do produto, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela
execução do contrato.
2.7. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente
anterior àquela a que se refere a remuneração auferida.
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2.8. - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento
será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua
reapresentação.
2.9. - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG poderá sustar o pagamento a que o
CONTRATADO tenha direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções
resultantes da contratação e/ou não recolhimento de multa aplicada.
2.10. - Os pagamentos efetuados ao CONTRATADO não a isentarão de suas obrigações e
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO
3.1. - Os preços objeto do presente contrato não serão reajustados, ficando assegurada à
contratada e/ou contratante, na forma do art. 65, inciso II da Lei 8.666/93, a manutenção do
equilíbrio econômico- financeiro do contrato.
3.2. - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, fornecendo os documentos que
justifiquem e comprovem a variação significativa dos preços.
3.3 – A liberação do pagamento do novo preço está condicionada ao cumprimento do disposto
no item 3.2. e 3.3. acima.
3.4 – Havendo legislação específica ou alteração da que rege a matéria, esta cláusula será
revista e adequada aos dispositivos.
3.5 – O CONTRATADO deverá encaminhar ao MUNICIPIO DE FUNILÂNDIA-MG cópia do
dispositivo legal que autorizou a alteração do preço, bem como a nova composição/estrutura
do mesmo. Ocorrendo redução de preço, a composição/estrutura do mesmo será apurada e
formalizada pelo Gestor do ajuste.
3.6 – A liberação do pagamento do novo preço está condicionada ao cumprimento do disposto
no item 3.2. e 3.3. acima.
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3.7. – A revisão prevista no item 3.2. é permitida observadas as seguintes condições,
cumulativamente:
a) interstício mínimo de 30 (trinta) dias da data do contrato e/ou última revisão;
b) ficar comprovado o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) do coeficiente de
alteração.
3.9. – Na hipótese de recusa em aceitar eventual redução do preço reajustado, na forma
estabelecida no item 3.2., reserva-se a Prefeitura ao direito de rescindir o Contrato, nos termos
do inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93.
3.10. – Havendo legislação específica ou alteração da que rege a matéria, esta cláusula será
revista e adequada aos dispositivos.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
4.1. – O fornecimento dos gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda Escolar
dar-se-à semanalmente, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação, através de requisição dos mesmos e deverá ser entregue no local indicado pela
requisitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após requisição.
4.2 - A contratada deverá fornecer os gêneros alimentícios destinados ao Programa de
Merenda Escolar, através de requisição assinada pelo responsável competente, autorizado
pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Funilândia, cuja nota fiscal deverá ser
emitida e apresentada, a de acordo com orientações do Setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de Funilândia.
4.3 - A contratada fornecerá os gêneros alimentícios destinados ao Programa de Merenda
Escolar com observância rigorosa das condições deste Edital e de sua proposta e de acordo
com os padrões de exigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e de
acordo com as exigências da ANVISA, podendo para tanto a qualquer momento a contratante
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exigir ou solicitar testes nas amostras dos gêneros alimentícios destinados ao Programa de
Merenda Escolar.
4.4- Por motivo de força maior, a entrega poderá ser realizada, mediante autorização e aviso
prévio, em outro local.
4.5. - O setor competente para fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria Municipal de
Educação, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.6. - Na ocorrência de atrasos na entrega, a CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades
previstas neste contrato.
4.7. – Fica facultado a Prefeitura Municipal o direito de requisitar somente o necessário para
utilização dos serviços, ficando desde já desobrigada a requisitar os quantitativos totais
estimados.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. - São obrigações das partes:
I – DO CONTRATANTE:
a) Notificar o CONTRATADO através do Secretário Municipal de Educação, fixando-lhe prazo
para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.
b)Expedir, através do Secretário Municipal de Educação, atestado de inspeção do
fornecimento, que servirá de instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações
contratuais e do pagamento devido.
c)O CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao CONTRATADO todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato,
consoante estabelece a Lei 8.666/93.
d)Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento
dos produtos, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.
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e)Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO à

vista das notas fiscais/faturas

devidamente atestadas, nos prazos fixados.
f)O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em partes os serviços, se
considerados em desacordo com os termos do presente contrato.
II – DO CONTRATADO:
a) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham
a ser criadas e exigidas pelo Governo.
b) Promover o fornecimento, de acordo com

as especificações contidas no Anexo VI e

proposta vencedora, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.
c) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às
especificações constantes deste contrato.
d) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
e) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE.
f) O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que
possa comprometer a manutenção do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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6.1. - As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias nº.:

Ficha: 149 Fonte de Recurso 1.00/1.44, Ficha 150 Fonte de Recurso 1.00/147/1.44,
Ficha 151 Fonte de Recurso 1.00/1.47/1.44, Ficha 153 – Fonte de Recurso
100/1/44.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2019, contado da data de sua
assinatura, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante cláusulas ora pactuadas, por
escrito, pela parte de manifestado interesse.
7.2 - De acordo com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que haja consenso entre as
partes, este instrumento poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante assinatura de
termo Aditivo, como também mantido as condições iniciais, sendo permitida a atualização do
preço com base em índice legalmente admitido para esse fim.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos, por parte do CONTRATADO;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO;
c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte do CONTRATADO;
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das
Licitações;
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato.
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CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.

-

Ficam

estabelecidos

os

seguintes percentuais

de multas,

decorrentes

do

descumprimento contratual:
9.1.1- 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do
produto sobre o valor da parcela, por ocorrência;
9.1.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso
superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso;
9.1.3- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da adjudicatária,
injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.
9.1.4.- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago
por meio de guia própria a PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG, no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos
pagamentos das faturas devidas pela Prefeitura, quando for o caso.
9.1.5.- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório
e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial da
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG, que é o quadro de avisos afixado no hall de
entrada da Prefeitura, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, por conta da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1. - Fica eleito o foro da comarca de Sete Lagoas-MG, para solucionar quaisquer dúvidas
quanto à execução do presente contrato.
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E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

FUNILÂNDIA-MG, ___de _________ de 2019.

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNILÂNDIA-MG
CONTRATANTE

____________________________________________
CONTRATADO
Testemunhas: ______________________________________
CPF nº:
_____________________________________
CPF nº:
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/01/2019.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO PARA ANO LETIVO DE 2019. Conforme descrição constante no Termo de
Referência (Anexo VI) deste Edital.
Empresa:___________________________________________________________
Pessoa para contato__________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
Cidade:____________________________Estado: __________________________
Telefone:__________________________ Fax:_____________________________
E-mail:_____________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________________

Recebemos da Equipe de Pregão a cópia do Pregão Presencial acima identificado e
os respectivos anexos.
_____________, ______ de __________________ de 2019.

__________________________________________
Carimbo/Assinatura

(Preencher com letra legível e encaminhar para o fax (31) 3713-6205 ou e-mail
licitacoes@funilandia.mg.gov.br, para que possamos enviar informações posteriores, caso
seja necessário).
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